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Resumo 

A "Carta Geographica" da província do Rio de Janeiro, copiada e publicada pelo Arquivo 
Real Militar em Lisboa, em 1823, é um dos documentos cartográficos existentes mais 
significativos da Capitania e da Província do Rio de Janeiro. No entanto, o documento apenas 
indica ter sido copiado em 1823, não havendo nenhuma outra indicação que possibilite uma 
definição da data real de sua elaboração. 

Em uma primeira pesquisa realizada sobre o mapa, foram identificadas algumas informações 
inconsistentes e conflitantes com a data da cópia. Desta forma, várias questões foram 
levantadas sobre a correta data do mapa, pois sem que esteja vinculada, pelo menos, uma 
data aproximada de sua conclusão, o mapa não é capaz de ser usado como um suporte de 
informações para o estudo da evolução e ocupação da Província. 

Com o objetivo principal de se estabelecer a sua data de organização aproximada, o 
Laboratório de Cartografia, (GeoCart), do Departamento de Geografia, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, desenvolveu um estudo comparativo com outros da Capitania e da 
Província do Rio de Janeiro, entre o terceiro quartil do século XVII, até os idos de 1840, 
permitindo algumas conclusões sobre outras cópias que foram desenvolvidas e documentos 
originais. Assim foi possível também se estabelecer uma metodologia para definir um intervalo 
provável temporal que permita inferir a data de sua elaboração.  

Deve-se ressaltar que a Capitania do Rio de Janeiro, bem como a Província, entre o fim do 
século XVII e até 1830, ressente-se de documentos cartográficos, ao contrário de Minas 
Gerais e São Paulo, apresentando poucos documentos sobre sua área. 

A pesquisa foi desenvolvida sobre suas características geográficas. e informações sobre 
cidades, vilas e assentamentos, bem como divisões administrativas e hidrografia 
representada. Surgiram outras questões durante o processo, porém foi estabelecida o período 
mais provável como sendo entre final de 1820 e meados de 1821, com uma razoável precisão. 

Este trabalho dá continuidade à pesquisa histórica-toponímica em documentos cartográficos 
do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvida pelo GeoCart. 
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1 – Introdução 

A “Carta Geographica da Provincia do Rio de Janeiro”, copiada e publicada pelo Real 

Archivo Militar de Lisboa, em 1823, é um documento cartográfico de interesse científico pois 
reúne características e informações importantes para o período. No entanto também 
apresenta informações que não são claras, o que a faz um documento algumas vezes 
contraditório. Inicialmente é praticamente o primeiro documento cartográfico mostrando a 
Província do Rio de Janeiro, imediatamente após a proclamação da Independência, através 
da data de sua cópia. 

Existem dois exemplares conhecidos, um pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro e outro pertencente à Direcção de Infra-estruturas do Exército, Lisboa, 
Portugal. Não se tem notícias a respeito do original do qual foram as cópias efetuadas. 

Os dois documentos são praticamente idênticos, com pequenas diferenças no tocante 
a algumas cores presentes e nas anotações das diversas mapotecas por onde foram 
armazenados. Ainda em relação as cópias digitais, o documento da BNRJ  

O objetivo desta pesquisa é a realização de um estudo que permita a determinação de 
uma data de elaboração mais próxima da realidade, pela análise das informações contidas 
em sua representação, bem como análises comparativas com outros documentos 
cartográficos, que não existe nenhuma informação da época de sua elaboração, à exceção 
da data da cópia nos Arquivo militar, 1823.   

Este trabalho faz parte da pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Cartografia do 
Dep de Geografia da UFRJ, referente aos mapas históricos do Estado do Rio de Janeiro.  

2 – Descrição da “Carta Geographica da Província do Rio de Janeiro 
2.1 – Autoria, Marcas e Carimbos 

Os dois exemplares foram copiados e publicados pelo “Real Archivo Militar de Lisboa, 
em 1823. Aparentemente foram copiados pelo mesmo desenhista, pois a caligrafia e desenho 
das letras são bastante semelhantes em toda a sua extensão. No entanto, são encontradas 
pequenas diferenças, principalmente em relação a posição dos nomes, onde alguns deles 
apresentam pequenos deslocamentos em sua posição. 

O documento português apresenta as seguintes marcas e carimbos: Archivo Militar 
(43); Commando Geral d'Engenharia (35); Direcção da Arma de Engenharia. - Cota antiga: 
A4; G1; P3; Nº35 (v2680). - Outras indicações: A9, G5-6.5, Nº2; P&A Nº2; BN 27 (no verso). 

O documento da BNRJ, mapa cart171000, mostra as seguintes marcas e carimbos: 
Carimbo Biblioteca Nacional Rio de Janeiro, circular; a lápis 171000AA/1953; marca d´água 
com esfera armilar na parte inferior direita; à esquerda selo ilegível; abaixo da moldura inferior 
esquerda, as inscrições P8A No2, seguida da inscrição a lápis 12-2-12; no canto inferior direito, 
a inscrição a lápis 12,2,12; no canto superior esquerdo dois carimbos ilegíveis e a inscrição a 
tinta e cortada por dois traços a lápis (ilegível) 224 e abaixo 112-8 ANN(?)916. 

2.2 – Feições, Legendas e Convenções 
O mapa não apresenta legenda sobre as feições representadas, apenas uma nota 

explicativa, nos seguintes termos: EXPLICAÇÃO/ Os terrenos pertencentes a jurisdição de ca/ 
da Villa, vão notados com cores diversas fican-/do em branco dos da Cidade Capital. 
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As cores são melhor identificadas no mapa português, distinguindo-se polígonos 
delineados em amarelo, verde e vermelho. Aparentemente as delimitações coloridas foram 
realizadas em um período posterior à elaboração do mapa. 

Apesar da inexistência de legendas, pode-se, no entanto, identificar a localização de 
vilas, capelas, freguesias, fazendas e engenhos, através de convenções utilizadas em outros 
mapas, conforme pode ser observado na figura 1. No mapa da BNRJ estas convenções são 
mostradas em vermelho, enquanto no mapa da DIE apresentam-se em preto ou em vermelho. 

Figura 1 – Área da parte direita da atual Baia de Guanabara, mostrando as convenções nos 
dois mapas, da BNRJ e DIE. 

Os caminhos são representados por linhas pontilhadas em preto. 
A hidrografia é representada por linhas simples e duplas. Lagoas e ilhas são 

representadas por polígonos contínuos. A toponímia da hidrografia está presente em apenas 
uma pequena percentagem das representações. Nem toda a hidrografia 

Assim as seguintes feições são representadas: 
Hidrografia: rios, córregos, ribeirões, lagoas, ilhas, restingas, enseadas, valas, canais, 

barras, praias, cabos, pontas, brejos, portos, registros, salinas; 
Orografia: Morros, serras, campos; 
Caminhos; 
Limites; 
Povoados: vilas, fortes, freguesias, capelas, aldeia, provedoria, fazendas, engenhos. 

2.3 – Dimensões e Escala 
As dimensões de toda a área, até os limites do papel são de 99,95cm x 63,29cm, 

enquanto que a área efetiva do mapa, a partir da moldura de coordenadas, abrange as 
dimensões de 97,49cm x 61,39cm. 

A moldura é dividida em intervalos de cinco minutos, tanto em latitude como em 
longitude. Os valores inteiros em longitude são definidos entre 333° a 337° de longitude, 
referidas à origem de longitudes na ponta mais ocidental da Ilha do Ferro. As latitudes inteiras 
estão definidas entre 23° e 24° Sul. Os limites calculados para cada canto do mapa são os 
seguintes: 

Limite inferior esquerdo :  (-23° 38´ 13,45ʺ; 332° 57´ 20,81ʺ ), 
Limite superior esquerdo : (-21° 16´ 16,41ʺ; 332° 57´ 31,53ʺ ), 
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Limite superior direito:      (-21° 15´ 45,83ʺ; 337° 02´ 36,12ʺ ), 
Limite inferior direito:     (-23° 38´ 17,63ʺ; 337° 02´ 34,59ʺ ). 

O valor médio para os 5’ longitudinais, ficou em torno de 1,978cm ±0,0362cm, variando 
nos limites de 1,92 à 2,05cm, enquanto para os mesmos 5’ latitudinais o valor médio ficou em 

2,152cm ±0,0329cm, variando nos limites de 2,12 à 2,24cm, ou seja, os valores são 
ligeiramente maiores latitudinalmente para os mesmos valores de 5 minutos representados. 
Não existe um padrão de aumento ou diminuição sistemática, supondo-se então as diferenças 
causadas por imperfeições do desenho ou trabalho do papel. 

A escala gráfica é representada em petipé de 4 léguas portuguesas de 18 ao grau 
conforme a figura 2. Segundo Marques (2001), uma légua portuguesa de 18 ao grau mede 
6172,83 m, sendo este o valor adotado nesta pesquisa. 

 Figura 2 – Petipé de 4 léguas de 18 ao grau 

Cada divisão de légua tem 1,42 cm, sendo o comprimento total medido em 5,68cm. 
Desta forma a escala do mapa foi determinada em 1/434.706,33. Pelas notas da DIE, segundo 
João Garcia, a escala aproximada é de 1/ 440.000 e a escala medida em 5,5 cm. O processo 
de medida adotado por esta pesquisa, utilizando-se o mapa digitalizado em 500 dpi e em seu 
tamanho real, utilizou o software AutoCad Map 12. 

Na parte inferior do documento, encontra-se uma rosa dos ventos, simples, mostrando 
a orientação do Norte Geográfico e um ângulo de 6° 48ʹ para a uma declinação magnética 

oriental. 

2.4 – Projeção Cartográfica 
Não é possível confirmação sobre a projeção adotada. Os paralelos e meridianos são 

representados aparentemente ortogonais entre si e, apesar de existir uma diferença em torno 
de 800 metros entre os valores longitudinais e latitudinais, para as divisões de latitude e 
longitude de 5’, a projeção lembra uma Platte Carreé.  

Existem semelhanças marcantes entre este mapa e o do Roscio, de 1777. Algumas 
medidas tomadas em cada uma delas, por exemplo Parati e Resende, Resende e Cabo Frio, 
Resende e Campos, apresentaram diferenças em torno de 5 a 7 quilômetros, o que para a 
escala considerada dos mapas é um erro significante para os métodos atuais, mas não para 
os da época. Porém as altas distorções para a projeção Platte Carreé inviabiliza a sua adoção. 

Outras projeções possíveis, inclusive a da "Carta Geográfica de Projeção Esférica 
Ortogonal da Nova Luzitânia ou Estado do Brazil", a qual se assemelha à projeção Sanson-
Flamsteed, possui para a área do Rio de Janeiro, mesmo com a adoção de um meridiano 
central no centro do Brasil, fator de ampliação em torno de 1,092. 
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Desta forma, sem que haja alguma documentação que justifique a afirmação de uma 
projeção cartográfica específica, não se definirá a projeção para este mapa.  

3 – Considerações Históricas e Informações do Mapa de 1823 
A área da Capitania e Província do Rio de Janeiro sofreu durante meados do século 

XVII, 1777, até os idos de 1830, já no século XVIII um período de pobreza cartográfica, 
diferentemente do que ocorreu em outras capitanias. Os mapas conhecidos são poucos e 
muitos apresentam problemas similares, devido não só a técnica de aproveitamento do 
desenho de mapas anteriores para serem acrescentadas novas informações. Em alguns 
casos vezes, mesmo já havendo mapas de épocas mais modernas, alguns mapas foram 
elaborados através de documentos de épocas anteriores a essas, resultando em mapas com 
informações bastante falhas. 

Em dezembro de 1743, os territórios das vilas de Campos dos Goytacazes e São João 
da Barra, então São João da Praia, compreendidos desde a foz do Rio Parahyba e do Rio 
Itabapoana, por ato de medição e posse, passam a pertencer à Capitania do Espírito Santo 
voltando a serem incorporados à Província do Rio de Janeiro em 31 de agosto de 1832, 
(SILVA, 1906), conforme pode ser visto na figura 3. 

Figura 3 – Situação da Capitania e Província do Rio de Janeiro entre 1743 e 1832. 

Observe-se que à época de cópia e consequentemente da elaboração do documento 
oficial, o território da Capitania do Rio de Janeiro não abrangia as terras da margem esquerda 
do Rio Paraíba desde a divisa de Minas Gerais até à sua foz. 

Por outro lado, administrativamente a Capitania entre os anos de 1821 e 1826 
apresentava 18 divisões administrativas, conforme o mapa da figura 4 e a tabela 1. (MENEZES 
et ali, 2014). 
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Figura 4 – Divisões administrativas na Província entre 1821 e 1826. 

Tabela 1 – Cidades e Vilas entre 1821 e 1826, datas de criação e instalação. 

3.1 – Estradas e Caminhos 
Os caminhos representados no documento possuem uma extensão total, calculada 

segundo a escala estabelecida no mapa de 2623, 21 km. Podendo-se separar três áreas 
específicas: expansão do Rio de Janeiro, Expansão por Niterói e Região dos Lagos e 
expansão por Campos dos Goytacazes. Ainda pode-se considerar a estrada de Parati, a qual 

Div. Adm. 
1821-1826 

Data de 
Criação 

Data de 
Instalação 

Angra dos Reys 1608 1624 
Cabo Frio 1616 1616 
Campos dos 
Goytacazes 

1673 1676 

Cantagallo 1814 Desconhecido 
Itaguahy 1818 1820 
Macahé 1813 1814 
Magé 1789 1789 
Maricá 1814 1815/1819 
Praia Grande 1819 1819 
Nova Friburgo 1820 1820 
Paraty 1667 Desconhecido 
Paty do Alferes 1821 
Rezende 1801 1801 
Rio de Janeiro 1565 1565 
São João da Praia 1676 1676 
São João do Príncipe 1811 1811 
São José del Rey 1773 Extinto 1833 
Santo Antônio de Sá 1679 Desconhecido 
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vai se ligar ao caminho de São Paulo, vindo do Rio de Janeiro, único topônimo ligado a esta 
representação. Figura 5. 

Figura 5 – Representação de Estradas e Caminhos 

3.2 – Hidrografia Representada 

A rede hidrográfica representada possui 162 elementos com toponímia e 594 sem 
toponímia atribuída, ou seja, apenas 21,5% da rede estavam nominadas. Comparativamente 
com a rede atual, muito pouco está representado, principalmente ao longo do território que 
ainda estava em exploração, conforme pode ser visto na figura 6. 

Figura 6 – Hidrografia, mostrando em vermelho a área ainda pobre em levantamento. 

A área que mais se aproxima é a definida pela bacia da atual Baía de Guanabara, onde 
pelo menos 85% da sua hidrografia estão representadas, para a escala considerada.  

3.3 – Representação das Divisões Administrativas 
Os limites marcados no mapa sugerem uma divisão política administrativa para a 

época, definida pelas seguintes vilas e cidades: Rio de Janeiro (1), Magé (2), Rezende (3), 
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Paraty (4), Angra dos Reys (5), Praia Grande (Niterói) (6), Cabo Frio, (7), Campos dos 
Goytacazes (8) e São João da Praia (São João da Barra) (9), conforme pode ser visto na figura 
7. 

Algumas considerações podem ser tecidas em relação à esta marcação: 

a) Apenas 9 divisões são apresentadas, enquanto que deveriam ser 18, listando-se:
Paty do Alferes, São José del Rey, Santo Antônio de Sá, Friburgo, Cantagallo,
Macahé, Itaguahy, São João do Príncipe e Maricá.

b) São representadas praticamente todas as vilas e aldeias, apenas não existe
representação de Macahé. No local apenas a capela de S. Anna possui
representação, além da Fortaleza de S.Antônio de Monte Frio, à margem direita da
Barra do Rio Macahé.

c) A divisão de São João da Praia é mostrada prolongada até o Rio Camapuan, atual
Itabapoana, o que caracteriza um erro em relação à divisa com o Espírito Santo,
que deveria estar representada até às margens do rio Paraíba.

Figura 7 – Divisões administrativas apresentadas no mapa de 1823. 

Essa representação não condiz com as divisões reais nem tampouco com os limites da 
Capitania na época. Fica uma dúvida sobre esta demarcação, pois certamente não 
corresponde à realidade da época, pois se assim o fosse, o período provável para esse 
número de divisões estaria entre 1801 e 1813, porém as divisões representadas não se 
ajustam a este período.  

3.4 – Referência como Província 
As Províncias, como divisões administrativas, foram instituídas após a transformação 

das capitanias, pelas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, ocorrida em 28 
de fevereiro de 1821, ainda no âmbito do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Desta 
forma a referência como Província do Rio de Janeiro, após esta data, estaria plenamente de 
acordo com a legislação vigente e, portanto, coerente com a informação. 

1

3 

4 
5

2

6 

9

8

7
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No entanto as referências à então Capitania do Rio de Janeiro como Província, vêm de 
épocas bem anteriores. O primeiro exemplo que pode ser dado, é visto no decreto de 22 de 
junho de 1808, quando o Príncipe Regente assina e confirma autorização à Mesa de 
Desembargo do Paço, a confirmar todas as Sesmarias e conceder autorização aos 
Governadores em suas Capitanias para fazê-lo. No texto verifica-se claramente a seguinte 
referência: ...e que nesta Corte e Província do Rio de Janeiro..., ficando corrente esta citação, 
a todas as referências ao Rio de Janeiro. 

  Os Decretos passam também então a referenciar praticamente todas as demais 
Capitanias como Províncias, a princípio esporadicamente, até se apresentar como uma 
referência normal. Em 1817, a edição do livro Corografia  Brazilica, escrito pelo Padre Manoel 
Ayres de Cazal (CAZAL, 1817), referencia todas as Capitanias como Províncias, 
indistintamente. Desta forma, pode-se afirmar que já nessa época era uma prática quase 
oficial essa referência. 

4 – Estudo Comparativo com Mapas da Capitania e Província do Rio de Janeiro 
A relação apresentada na tabela 2, mostra os mapas que servirão de apoio à pesquisa 

comparativa, visando a obtenção informações mais substanciais sobre o mapa de 1823.  

Tabela 2 – Mapas utilizados na pesquisa 

# Mapa Data Autores Obs 
1 Carta Topographica da Capitania 

do Rio de Janeiro 
1767 Sargento Mor Manuel 

Vieyra Leão 
2 Carta Chorographica da Capitania 

do Ryo de Janeyro 
1777 2º Sargento Mor Francisco 

José Roscio 
3 Plano da Capitania do Rio de 

Janeiro 
1803 Levantada em 1784 ? Copiada em 

1803 por Jozé 
Fernandes 
Portugal 

4 Reconhecimento do Rio Macacu 1819 Sem autoria 
5 Planta da Província do Rio de 

Janeiro 
1823 Sem autoria Cópia 

6 Planta da Província do Rio de 
Janeiro 

1830 

7 Província do Rio de Janeiro 1833 
8 Baixada da Zona do Littoral da 

Bahia do Rio de Janeiro 
1911 Sargento Mor Manuel 

Vieyra Leão 
Cópia Carta 
Topographica 
da Capitania 
do Rio de 
Janeiro 1767 

9 Carta Geographica da Parte 
Oriental da Província do Rio de 
Janeiro 

1841 2º Tem Damaso da 
Fonseca Lima e Jozé 
Joaquim d´Ávila 

Cópia 1823 e 
outros 

1
0 

A justificativa pela inclusão de mapas de períodos posteriores a 1823, é a semelhança 
de formas e informações contidas, levantando-se uma suspeita de se apoiarem nesse mesmo 
mapa. 

4.1 –Análises Comparativas 
O mapa de 1767 elaborado pelo Sargento Mor Manuel Vieyra Leão, a mando de "Carta 

topográfica da capitania do Rio de Janeiro, mandada tirar pelo Exmo. Sr. Conde da Cunha, 
Capitam General e Vice-Rey do Estado do Brasil, no ano de 1767", em suas diversas versões, 
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foi um trabalho notável, onde são apresentados os caminhos do ouro às Minas Gerais, bem 
como informações importantes sobre a ocupação e o conhecimento do território da Capitania. 

Apresenta uma área ainda desconhecida, situada entre as margens esquerda do Rio 
Piabanha e Paraiba, fechando em torno das nascentes dos Rios Preto, Imbé e Macabú, e os 
divisores da Serra dos Órgãos, compreendendo as terras das Minas de Cantagallo. 

A Carta Corográfica da Capitania do Rio de Janeiro, Capital dos Estados do Brazil, de 
1777, elaborada pelo Sargento Mor Engenheiro Francisco José Roscio já não apresenta esse 
território como desconhecido, já mostrando parte de sua hidrografia e aldeias indígenas em 
seu interior. Porém à ele se refere como “Certão pouco conhecido montuozo e emboscado e 

ocupado por varias Nascoens de Indios Selvagens”. 

O mapa de 1803 cita o mapa de 1784 como origem de cópia, porém apresenta a mesma 
representação de da rede hidrográfica, vilas e aldeias do mapa de Roscio de 1777. Procurou-
se informações sobre algum mapa datado de 1784, porém sem sucesso, mas não se pode 
afirmar sua inexistência. Assim, presume-se que o original da cópia seja o mesmo mapa de 
1777. A escala é idêntica, ou seja, com petipé de 18 e 20 ao grau. O mapa de 1823 apresenta 
um petipé simples de 18 ao grau. Uma diferença também marcante entre as dois, é a 
representação de parte da Capitania como um todo e a área da Baia de Angra dos Reis 
representada como um encarte no canto superior esquerdo, desenhado na mesma escala. 
Em relação à área pouco conhecida, apresenta a mesma referência textual do mapa de 1777. 

Todos os mapas, sem exceção, mostram a divisa do Espírito Santo definida pelo Rio 
Camapoan (1803), Camapuan (1767, 1777, 1823). A Figura 8 mostra os mapas de 1803 e 
1823 com a divisa definida pelo Rio Camapuan.   Deve ser observado que poucos mapas 
representam o limite entre Espirito Santo e Rio de Janeiro segundo o Rio Paraíba.  

Figura 8 – Divisa da Capitania/ Província do Espirito Santo nos mapas de 1803 e 1823. 

A Planta da Província do Rio de Janeiro, de 1830 representa a divisa correta entre as 
duas capitanias/províncias no período 1743/1832, de forma correta. Uma comparação mais 
profunda entre o mapa de 1823 e este, mostra sem nenhuma dúvida que a base de apoio foi 
definida pelo primeiro. A figura 9 mostra o mesmo trecho da figura anterior, do mapa de 1830. 
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Figura 9 – Parte da Planta da Província do Rio de Janeiro de 1830 

Nenhum dos mapas anteriores representam algum povoado ou vila, apenas no mapa 
de 1823 aparecem as vilas de Cantagallo e N. Friburgo, apresentando inclusive um erro de 
posicionamento grave, em relação à Cantagallo, colocada à esquerda e à mesma latitude de 
N. Friburgo.

A hidrografia já se apresenta com alguns topônimos, Como o Rio Grande do Gentio, 
Rio das Bengallas e Rio Boçoray.  

Apresenta, entretanto, para a mesma área dos mapas anteriores o texto “Todo o terreno 

desta parte até às margens do Rio Paraíba e Paraibuna, seu confluente, e deste à ilha do 

Romão he montuoso e habitado de gentio”. A figura 10 mostra parte do mapa com destaque 
na área citada. 

Figura 10 – Parte do mapa de 1823, mostrando a área das Minas do Cantagallo 

4.2 – Análise sobre a Toponímia de Cidades e Vilas do Mapa de 1823 
Este foi o primeiro critério de análise a ser aplicado.  Tabela 3 mostra a lista dos 

topônimos de cidades e vilas representadas na carta de 1823, bem como nos períodos de 
1815-1819, 1820 e 1821-1826, segundo Menezes et Alli, 2014, assim como as datas de suas 
criação e instalação. 

Tabela 3 – Lista de Cidades e Vilas no mapa de 1823 e períodos e datas de criação e 
instalação. 
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O interesse recai sobre o período entre 1811 e 1821, justificando-se pelas seguintes 
razões: 

- Se o mapa foi copiado em 1823, a data limite obrigatoriamente estaria entre 1820 e 1822.
Porém para que fosse copiada pelo Arquivo Militar de Lisboa, pode-se afirmar que ainda
estava o Brasil como Reino Unido de Portugal e Algarves;

- Todas as Vilas e Cidades anteriores à 1811 estão representadas;

- Está representada a Vila Nova de São Fidélis, curato de 1812;

- Vila Nova da Praia Grande (Niterói) criada e instalada em 1819 possui representação, bem
como Nova Friburgo, em 1820, Aldeia de Taguahy, instalada em 1820;

- Cantagallo tem sua representação, mesmo incorreta, porém não se explica a inexistência da
Vila de Macahé, criada em 1813 e instalada em 1814;

- O rio Pati está representado, e apenas uma convenção de núcleo de população está indicada
na área.

Desta forma, pode-se afirmar com uma razoável probabilidade de certeza que o mapa 
foi copiado com base na cartografia existente anteriormente, principalmente apoiado no mapa 

Mapa de 1823 1815-1819 1820 1821-1826 Data de 
Criação 

Data der 
Instalação 

Villa (Va) da Angra 
dos Reys 

Angra dos 
Reis 

Angra dos 
Reis 

Angra dos 
Reis 

1608 1624 

Cidade 
D´Assumpção 

Cabo Frio Cabo Frio Cabo Frio 1616 1616 

Villa de S. Salvador Campos Campos Campos 1673 1676 
Villa do Cantagallo Cantagallo Cantagallo Cantagallo 1814 Desconhecido 
Aldeia de Taguay Itaguahy 1818 1820 

Macahé Macahé Macahé 1813 1814 
Villa de Magé Magé Magé Magé 1789 1789 
Villa de Maricá Maricá Maricá Maricá 1814 1815/1819 
Villa da Praia 
Grande 

Nictheroy Nictheroy 1819 1819 

Nova Friburgo Nova Friburgo 1820 1820 
Villa de Parati Paraty Paraty Paraty 1667 Desconhecido 

Paty do 
Alferes 

1821 

Villa de Resende 
no Município de 
Campo Alegre 

Rezende Rezende Rezende 1801 1801 

Cidade de São 
Sebastião 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro 1565 1565 

Villa de São João 
da Praia 

São João da 
Barra 

São João da 
Barra 

São João da 
Barra 

1676 1676 

Freguezia de São 
João Marcos 

São João do 
Príncipe 

São João do 
Príncipe 

São João do 
Príncipe 

1811 1811 

Villa Nova de São 
José Del Rey 

São José del 
Rey 

São José del 
Rey 

São José del 
Rey 

1773 Extinto 1833 

Villa de Macacú Santo Antônio 
de Sá 

Santo Antônio 
de Sá 

Santo Antônio 
de Sá 

1679 Desconhecido 
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de Roscio e sua cópia de 1803, com a aposição de informações mais atualizadas até 1820. 
Não se pode definir um único mapa como original da cópia, mas sim um conjunto de mapas, 
que certamente envolve todos os mapas anteriores como fontes de informações.   

Assim define-se desta forma, com uma boa precisão, 1820 como a data limite das 
informações incluídas no mapa. 

Como mais um exemplo, o mapa pertencente ao espólio da Engenharia Militar 
Portuguesa (Séc. XVIII), datado também de 1767, mostrado na figura 11, pode ser comparado 
com o mapa de 1823. 

Figura 11 – Mapa de 1767 pertencente ao espólio da Engenharia Militar Portuguesa (Séc. 
XVIII). 

5 – CONCLUSÕES 

Este trabalho procurou esgotar as informações que podem determinar quais os mapas 
que puderam servir de suporte à cópia do mapa de 1823. Descarta-se que um único mapa 
tenha dado origem à cópia. As análises comparativas mostram essa prática, desde o mapa 
de Roscio, porém podendo-se também incluir o de 1767. Deve-se ressaltar a prática da cópia 
de mapas anteriores, como suporte para a inclusão de novas informações, estendendo-se o 
período até 1841. Um exemplo bem claro disso, pode ser visto na Carta Geográfica da Parte 

Oriental da Província do Rio de Janeiro, concluída no Arquivo Militar pelo 2º Tem. Jozé 
Joaquim d´Ávila, em 1841, a qual é cópia do mapa de 1823.  

Foi possível determinar com a data mais provável das informações representadas, o 
ano de 1820, segundo as análises efetuadas envolvendo as cidades e vilas, de acordo com 
suas datas de criação e instalação.  

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 224



Foram determinadas informações inconsistentes existentes no mapa, podendo-se citar 
entre elas: 

 Limite incorreto entre as Províncias do Rio de Janeiro e Espírito Santo;
 Posicionamento incorreto da Vila de Cantagallo;
 Limite incorretos nas divisões administrativas. No entanto ainda cabe uma pesquisa se

estes limites estariam vinculados aos limites das cidade e vilas ou das comarcas;
 Não representação da Vila de Macahé, existente e demarcada desde 1814.

Assim acredita-se que este estudo tenha mostrado a dificuldade em se analisar uma 
documentação histórica, de uma época em que não se dispõe de maiores informações sobre 
as práticas de elaboração dos mapas. O estudo comparativo é eficiente e eficaz, permitindo 
que se infiram conclusões seguras, porém, devem ser sempre associadas à pesquisas com 
documentos históricos da época para o suporte e validação do trabalho. 
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